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Burgers de baas?  
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‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 

nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen 

zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe 

aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel’  

(Troonrede 2013) 

Participatiesamenleving 



 

 Consensus in tweevoud 

 Beter gebruik maken van 
de kracht van de 
samenleving!  

 

 Vraagt om andere rollen 
van professionals en 
beleidsmakers bij de 
overheid en bij gevestigde 
instellingen: 

 

WAT HOUDT DIE ROL IN?   



Spanningsveld 
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De overheid wil meer 

EIGENAARSCHAP en 

betrokkenheid van de 

inwoners.  

 

 

 

 

 

 

Hoe creëer je 

EIGENAARSCHAP IN DE 

WIJK, terwijl de inwoners boos 

of teleurgesteld zijn en weinig 

vertrouwen hebben in de 

overheid.  

Een kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse 

op de situatie in het 

Nieuwstraatkwartier 

(DOOR DERDEN) 

 

 

 

 

 

De GEMEENTE heeft 

visie èn geeft richting 

voor versterking van de 

sociaal economische 

vitaliteit van 

Nieuwstraatkwartier 

 

 



 “Burgerbetrokkenheid 
vereist denken vanuit 
burgers. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar 
de praktijk blijkt 
weerbarstig.”  

 

 (WRR, 2012: 51). 

WRR: Pieter Winsemius 
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ACTIE instrument 

Vijf factoren die bepalen of burgers in actie 
komen. 

 

Ook bepalend voor succes van actie  

 

 

 

 A nimo  

 C ontacten 

 T oerusting  

 

  I nstitutionalisering 

 E mpathie (invoelen) 
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 A nimo  

 

Verleiding:  

Burgers voor eigen karretje  
spannen:  Burger heeft geen 
boodschap aan uw 
bezuinigingstarget 

Group Individu 

Materieel Schoon, heel & 

veilig 

Eigen CV 

Social Sociale cohesie Gezellig, leuk 

Naboarplicht 

Civic Burgerplicht 



Zelforganisatie als startpunt  

 Buurtgestuurde 
planning 

 Neighborhood 
Matching Fund 
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Neighborhood-initiated plannin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtgestuurde planvorming 
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- Initiatief burgers 

- Burgers bepalen 
plangebied 

- Integrale aanpak:  
burgerperspectief 

- Burgers kiezen de 
stedenbouwkundige 

- Matching burgerinzet 
en publieke middelen 
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 Wederopbouw Roombeek 

 Onafhankelijke 
procesmanager 

 Gekozen stedenbouwkundige 

 Open inventarisatie 
opvattingen burgers 
(meerdere sessies)  

 Resultaat: inpuvoor 
stedenbouwkundige  

 B&W: instemming plan 

 Ronde 2: burgerassemblee 
stemt over plan 

 Gemeenteraad: instemming  
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Roombeek: brede participatie, 

kwaliteit en daadkracht 

Brede, representatieve participatie 

 

Kwaliteit: 

o   Gouden Piramide 2007 

o   European Urban and          

 Regional Planning Award 

 2008  

 

Snelheid beslissing:  

o    Slow start 

o  Later brede steun  

o No use of veto power 



MijnBorne 2030  
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 Nieuwe dorpsvisie  

Burgers en buurtorganisaties 
ontwikkelen visie voor Borne 
2030 . 

• Samenwerking van 20 
lokale organisaties 

• Organiseren debat in 
eigen kring 

• Vier scenario’s ontwikkeld 
in samenspraak met 
organisaties 

• Referendum  

• Gemeenteraad: stemt in 
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Neighborhood-initiated plannin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtgestuurde Uitvoering 
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- Mobiliseren daadkracht 
bij uitvoering: geen 
woorden maar daden  

- Matching burgerinzet en 
publieke middelen 

- Buget beheerd door 
inwoners 

- Niet voor 
vergadertijgers: geen 
woorden maar daden 

- Al doende leert men! 

 

-    

 

 



Stijging in de stad! 

Investeren in menselijk 
kapitaal: sociale 
positieverbetering 
(stijging in de stad): 

Het gaat goed met de 
wijk, als het goed gaat 
met de bewoners!  

 
 

STARTPUNT: 
STIJGINGSAMBITIES 
BEWONERS 
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Onderzoek burgers in Overijssel? 
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Wie zijn er (niet) actief?  
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• Toch 84% niet actief 

• NIET alleen “usual 
suspects” 

oWel 

oververtegenwoordiging 

ouderen  

oAnders dan bij “politieke” 

participatie: geen 

diplomademocratie en 

geen 

oververtegenwoordiging 

mannen 
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 C ontacten 

Hebben burgers de 
nodige relaties met:   

 

 buurtbewoners en 
buurtorganisaties 
(intern)  

 

 overheden en  
instanties (extern)? 

 

 

 

 



21 

 

 T oerusting 

Beschikken burgers over  

 Talenten 1:  

 Geld en faciliteiten?  

 Talenten 2: 

  Kennis en kunde? 

 Tijd? 
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Hulpbronnen: C & T  
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 De lamme en de blinde 
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• 84% van de 134 initiatieven is ondersteund  

• Vooral op 3 manieren  

• Ondersteuning veelal adequaat 

• Maar niet altijd: vooral te veel ondersteuning  
   

 I nstitutionalisering: 
Steun (niet altijd) passend 

 

 



Ruimte geven: Geen confectie!  
 

MAATWERK ! 
 Soms loslaten: 

ondersteunen 
initiatiefnemers (C&T): 
niet altijd nodig 

 Vaak min of meer 
intensieve 
ondersteuning 
 

 Andere aspecten 
Institutionalisering en 
Empathie: belangrijker? 
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 I nstitutionalisering 

Laten bestaande kaders,  

regels en routines het toe om 

adequaat in te spelen op de 

eigen logica van initiatieven? 

  
“Het past niet in het beleid!” 

“Het schept een precedent”  

“Daar gaat een ander over” 
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 E mpathie 

Kunnen 
professionals en 
organisaties zich 
verplaatsen in 
burgers en 
adequaat in 
spelen op hun 
verwachtingen?  
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 I nstitutionalisering en E mpathie 

% initiatieven met knelpunt (N=132)

41
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 LESSEN 

Beleidsmakers 

 Ondersteuner kan 
institutionele kaders niet 
alleen doorbreken !!!! 

 

- Geef initiatiefnemers en 
ondersteuners ruimte en 
rugdekking als ze stuiten op 
systeemwereld 

- Andere cultuur in hele 
organisatie 

- Geen nieuw beleid en 
regels: ieder initiatief is 
anders!  
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 LESSEN 

Ondersteuners 

- ACTIE- instrument: geen 
Handboek Soldaat  

- Denk vanuit burger 

 (Empathie staat voorop) 
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TOOLS 

Platform 31  

http://www.platform31.nl/wijkengids/11-
burgerschap/11-5-actie-tool-voor-
werken-met-burgerinitiatieven 

 

ProDemos   (0nline Tool) 

 http://www.participatiewijzer.nl/Overheids
participatie 
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 DOWNLOADS 

RAPPORTEN 

Burgers maken hun buurt:  

 http://www.platform31.nl/uploads/attachm
ent_file/41/Publicatie_Burgers_maken_h
un_buurt.pdf 

 

 

Burgerinitiatieven in Overijssel:   

 http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/denters
/Publications/2013/2013%20Rapport%20
Burgerinitiatieven%20in%20Overijssel%2
0samengesteld.pdf 
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